آتلیه ای به وسعت یک اپرک
سـابقه احـداث اولیـن پارک گیاه شناسـی بـه دوره افالطون و  500سـال قبل از
میلاد مـی رسـد .در مشـهد نیـز در سـال  1392اولیـن باغ گیاه شناسـی شـهر
احداث شـده اسـت.
گشـت و گـذار در پـارک گیاه شناسـی بـرای هر فرد چیزی حـدود  1500تومان
هزینـه دارد کـه البتـه اگـر خواهـان قطار سـواری در پـارک هسـتید ،باید نفری
هفـت هـزار تومان بپردازید .به همراه داشـتن بسـاط پیک نیـک در پارک ممنوع
اسـت و پـس اگـر دلتـان می خواهـد در پارک گلویی تازه کنید می توانید سـری
بـه کافـی شـاپ هـای سرپوشـیده و سـرباز مجموعـه بزنید ،هر چنـد که ممکن
اسـت کمـی مقـرون به صرفه نباشـد .در مجموعـه عالوه بر کافی شـاپ چندین
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رسـتوران نیز وجود دارد.
یکـی از دیدنـی هـای همیشـگی باغ گیاه شناسـی ،جشـنواره گل هـای داوودی
اسـت .ایـن جشـنواره در مکانـی بـه وسـعت یـک هکتار و با چشـم انـدازی زیبا
طراحی می شـود .جشـنواره گل های داوودی با  700نوع گل از بازدید کنندگان
میزبانی می کند .یکی از تفریحات اصلی این پارک عکاسـی اسـت .خوشـبختانه
بـه مـدد طراحـان حرفـه ای باغ ،منظره های بی بدیلی برای عکاسـی وجود دارد.
در هـای بـاغ گیـاه شناسـی مشـهد هـر روزه از سـاعت  7صبـح تـا  21به روی
عالقـه منـدان باز اسـت .ایـن باغ در بولوار جمهوری اسلامی حدفاصـل چهارراه
مقـدم و پـل غدیر قـرار دارد.
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گردشگری

راهنمای سفر به مناطق بکر و جنگلی مازندران

راهنمای
خرید

روستایی روی قله های سزب و مه آلود
اولیـن منظـره ای کـه از خیابـان هـای ایـن روزهـای مشـهد به چشـم مـان می خورد ،حجم غیـر قابل بـاور خودروها و ترافیک های خسـته کننده اسـت .البته به این ها بایـد صدای ممتد
سمیه محمدنیا حنایی
بـوق خودروهـا و دود اگـزوز را هـم اضافـه کنیـم .انـگار تمـام ایران فرصت آخر تابسـتان را برای سـفر به مشـهد انتخاب کرده اند! اما این اتفاق تنها مختص مشـهد نیسـت و در بیشـتر
روزنامهنگار
شـهرهای گردشـگر پذیـر در حـال وقـوع اسـت .حقیقـت ایـن اسـت که در تابسـتان امسـال به دلیل موج گرمای بی سـابقه و سراسـری بسـیاری از سـفرها لغو شـد .در ایـن هفته های
پایانـی تابسـتان بـا خنـک شـدن هـوا و نزدیـک شـدن بـه بازگشـایی مـدارس بسـیاری از خانواده ها فرصـت را برای گشـت و گذار مغتنم شـمرده اند .خالصـه مطلب این که آسـمان خدا همه جا یک رنگ اسـت
و مشـهد و شـمال نـدارد! بلـه شـمال ایـران در ایـن روزهـا نیـز بسـیار پـر مسـافر اسـت و حتی ممکن اسـت ایـن موضوع بعضـی از برنامه هـای تفریحی شـما را هم تحت تاثیر قـرار دهد .اگـر به دنبال جـای بکر و
بـی سـر صدایـی هسـتید تـا مرحمـی روی تمـام ایـن شـلوغی هـا بگذارید ،این هفته بـرای تان یک پیشـنهاد ویژه دارم .پیشـنهادی که در آن مملـو از تجربه هـای ماجراجویانه و آرام بخش اسـت .روسـتای ارفع ده
مقصد گردشـگری امروز ماسـت.

آن قدر ابال که دست کیس منی رسد

ارفع ده یکی از روسـتاهای ییالقی اسـتان مازندران اسـت .روسـتایی که
بـه دلیـل قـرار گرفتـن در ارتفاعی به نسـبت بـاال آب و هوایـی خاص و
بسـیار مطبـوع دارد .آن چـه کـه ارفـع ده را نسـبت به بقیه روسـتاهای
منطقـه خـاص کـرده اسـت ،پوشـش گیاهی منحصـر به فرد آن اسـت.
پوشـش گیاهی که در واقع به هیچ چیز رحم نکرده و حتی روی تخته
سـنگ هـا هـم دامـن گسـترانیده اسـت .در حقیقـت باید خدمـت تان
عرض کنم که این روسـتا در دامان یک جنگل تاسـیس شـده اسـت و
هـر جـا که سـر بچرخانید درخـت می بینیـد و درخت!
البتـه تمـام زیبایـی هـای ارفع ده بـه جنگل هایش که محلـی ها به آن
پرتـاس مـی گوینـد خالصـه نمی شـود .در ادامه شـما را بـا بقیه جاذبه
هـای ایـن روسـتای بکر آشـنا می کنیم.
در تعریف روسـتای ارفع ده باید به یک نکته حتما اشـاره کرد و آن هم
بکر بودن روستاسـت .این منطقه مازندران خوشـبختانه هنوز آن قدرها
که باید مشـهور نشـده اسـت و همین موضوع برای طبیعت گردانی که
خواهـان لمـس طبیعـت دسـت نخـورده و تجربه آرامش هسـتند نقطه
قـوت به حسـاب مـی آید .البته این موضـوع برای خودش دردسـرهایی
هـم دارد کـه در ادامـه شـرح مـی دهیـم .مهم تریـن مسـئله ای که در
ارفع ده با آن رو به رو هسـتید ،بحث اقامتگاه اسـت .اگر در همین روزها
عازم این منطقه هسـتید خیالتان بابت اقامت کمی راحت باشـد اما در
پاییز و زمسـتان روسـتا تقریبا خالی از سـکنه می شـود .دومین مورد به
نبـود درمانـگاه و مراکـز درمانـی در روسـتا برمی گردد .پـس اگر خدایی
نکـرده بـرای تـان مشـکلی پیـش آیـد باید هر چه سـریع تر خـود را به
پایگاه هالل احمر نرسـیده به روسـتا برسـانید.

جنگل های ارفع ده

ارفـع از رفیـع و بـاال مـی آیـد و بـه ایـن معناسـت کـه این روسـتا در
بلندتریـن مناطـق کـوه قرار گرفته اسـت .اما جنگل های ارفـع ده پا را
از گلیـم شـان درازتـر کـرده و حتـی تـا نوک قلـه نیز رفتـه اند .همین
موضـوع باعـث شـده اسـت کـه در فصل هـای پر بـارش ماننـد بهار و
اواخـر تابسـتان و پاییـز ایـن جنگل هـا در هالـهای از مه قـرار بگیرند.
دیدن این جنگل ها از نزدیک بسـیار شـبیه جنگل های ابر شـاهرود
اسـت بـا ایـن تفـاوت که تنـوع گیاهی در ارفـع ده بیداد مـی کند .اگر
در همیـن روزهـا و هفتـه هـای پیـش رو بـه ارفع ده برویـد می توانید
از نوبرانـه هـای پاییـزی ماننـد ازگیل ،خرمالو ،زرشـک و زال زالک که
طبیعـت رایـگان در اختیارتـان قـرار می دهد نـوش جان کنید.
بـرای رسـیدن بـه قلـه ارفع دو راه پیش روی تان اسـت .یکـی از آن ها
از روسـتا آغـاز مـی شـود و ادامه مسـیر پیاده روی بـه خوبی در جنگل
پاکـوب شـده اسـت .اما بـه جز این و قله کـوه ،راهنمـای دیگری برای
ماجراجویـی تـان در جنـگل وجود ندارد .در واقع بخشـی از پیاده روی
تـان در جنـگل هـای انبوه اسـت و بخـش دیگر آن ،نوعـی کوهنوردی
محسـوب مـی شـود تـا بـه قله برسـید .اگـر در هنـگام غـروب به قله
رسـیدید مـی توانیـد در جـان پناهی با ظرفیت  12نفـر نزدیک قله به
شـرط داشـتن کیسـه خواب ،شـب را به صبح برسانید .مسیر دوم برای
رسـیدن به قله نیز سرشـار از شـگفتی و زیبایی اسـت .این مسـیر که
تقریبا از ضلع شمالی جنگل و از رو به روی پادگان آغاز می شود ،بعد
از طی مسـیری که نسـبت به اولی کمی سـخت تر اسـت به چشـمه
زیبـای «پـرآو» مـی رسـد .رفتن از این مسـیر نیاز به یـک راه بلد دارد،
اهالـی منطقـه بهتریـن راه بلدهـا هسـتند .آن هـا برای همراهی شـما
مبلـغ  70تـا  100هـزار تومـان مـی خواهنـد .اگر تعدادتان زیاد باشـد
این مبلغ بسـیار ناچیز می شـود.

چمشه پرآو

قیمت اقامت در منازل
شخصی اهالی حدود
 70تا  100هزار
تومان است .در روستا
دو امامزاده و یک
حسینیه نیز وجود دارد
که هر کدام دارای
اتاق هایی برای شب
مانی مسافران هستند.
هزینه شب مانی در
این مکان ها شبی 50
هزار تومان است

چشـمه ای پـرآب کـه از قلـب زمیـن مـی جوشـد و صـدای آرامـش
بخشـش قلـب هـر گردشـگری را با خـود همـراه مـی کنـد و بـه دور
دسـت هـا مـی بـرد .ایـن چشـمه بی شـک یکـی از بـی بدیـل ترین
جاذبـه هـای روستاسـت .آب چشـمه خنـک و قابـل نوشـیدن اسـت.
البتـه سـعی کنید از قسـمت هایی کـه جلبک کمتری روییده اسـت،
آب بنوشـید .چشـمه پرآو همان طور که از اسـمش پیداسـت بسـیار
پر آب اسـت .آب چشـمه از سراشـیبی که دور چشـمه را احاطه کرده
اسـت سـرازیر مـی شـود و منظـره زیبایـی را پدید مـی آورد.
جلوبـن یکـی دیگـر از جاذبـه های طبیعـی این منطقه اسـت .جلوبن
در واقع زمین مسـطح و دشـت واری اسـت که در نزدیکی چشـمه و
در امتـداد راه روسـتا قـرار دارد .جلوبـن از خوش آب و هواترین مناطق
ارفـع ده اسـت کـه می تواند جای خوبی برای پهن کردن بسـاط پیک
نیک و حتی کمپ شـبانه باشـد.

مسیر دسرتیس به ارفع ده

ارفع ده در  30کیلومتری پل سـفید و  170کیلومتری شـمال شـرق
تهـران قـرار دارد .از تهـران بایـد وارد جـاده دماوند شـوید و به سـمت
فیروزکـوه حرکـت کنید .در جـاده فیروزکوه ،بعد از دو راهی خطیرکوه
پـس از روسـتای معـروف ورسـک رسـتورانی به نـام چاپارخانـه یا دم
زنـون را مـی بینیـد .روبـه روی چاپارخانـه جـاده ای بـه طـول شـش
کیلومتـر قـرار دارد .در سـمت چـپ جـاده هالل احمر سـرخ آباد واقع
شـده اسـت و  20متـر باالتـر دو جـاده خاکـی کـه سـمت راسـتی به
روسـتای ارفـع ده مـی رسـد .ایـن جاده با حـدود  15دقیقـه رانندگی
و بعـد از عبـور از امـام زاده سـام و الم بـه ارفـع ده می رسـد .جاده نیم
آسـفالته و نیـم خاکی اسـت اما جوری نیسـت که خودروی تـان را در
راه بگـذارد .اگـر خیلـی نگران جلوبندی خودرو هسـتید ،می توانید آن
را در نزدیکـی هلال احمـر پـارک کنیـد و بـا نیسـان های آبـی اهالی
ادامـه مسـیر را بپیماییـد .هزینـه نیسـان سـواری بـرای هر فـرد پنج
تـا  10هـزار تومـان اسـت .اگـر از سـمت سـاری مـی خواهید بـه این
روسـتا برویـد بایـد عرض کنم که چیزی حـدود  90کیلومتر رانندگی
در انتظارتـان اسـت .از سـاری خودتـان را بـه جـاده تهـران -فیروزکوه
برسـانید و تابلوهـای راهنمـا را دنبال کنید.

اقامت در ارفع ده

همـان طـور که قبال گفتیم این روسـتا به دلیل بکـر بودن گزینه های

متنوعـی بـرای اقامـت نـدارد .البتـه این موضـوع یک خوبی هـم دارد
و آن ایـن کـه هزینـه اقامت شـما نسـبت به مناطق گردشـگر پذیر به
اندازه قابل توجهی کمتر می شـود .نزدیکی این روسـتا به سـاری نیز
باعث شـده اسـت که بسـیاری از گردشـگران ترجیح دهند در سـاری
بماننـد .امـکان اقامـت هتلی در سـاری با هزینه ای میـان  150هزار تا
 384هزار تومان بسـته به تعداد سـتاره های هتل و تعداد همراهانتان
متغیـر اسـت .امـا روی اقامتگاه های بوم گردی هم می توانید حسـاب
بـاز کنیـد .قیمـت ایـن اقامتگاه ها که در سـاری بیشـتر در قالب کلبه
هـای جنگلـی امـا لوکـس و ویالهایی با ظرفیت باالسـت بیـن  350تا
 700هـزار تومـان بـرای هر شـب اسـت .البتـه گزینه های گـران تری
هـم بـرای یـک شـب میزبانی وجـود دارد کـه خدمات فولبـردی را به
مهمانان شـان ارائـه می دهند.
امـا گزینـه های اقامت در خود روسـتا عبارت اسـت از اقامت در منازل
شـخصی اهالـی کـه از شـبی  70تـا  100هـزار تومـان آغاز می شـود
و ممکـن اسـت کمـی باالتـر هـم بـرود .در روسـتا دو امامـزاده و یـک
حسـینیه نیـز وجـود دارد کـه هـر کـدام اتـاق هایـی برای شـب مانی
مسـافران دارند .هزینه شـب مانی در این مکان ها بسـیار پایین اسـت
و بـه شـبی  50هـزار تومـان مـی رسـد .از مـن مـی شـنوید حتما در
امامـزاده سـام و الم اتاقـی برای شـب مانی کرایه کنیـد .ویژگی جذاب
این دو امام زاده این اسـت که در حیاط آن ها چشـمه جوشـانی قرار
دارد کـه بـه واسـطه آن جویبـاری نیـز روان اسـت که دور تـا دور امام
زاده را مـی پیمایـد .اقامـت کمپی در جلوبـن و در جنگل های نزدیک
روسـتا نیـز از دیگـر گزینـه هـای ماجراجویانه شـب مانـی در ارفع ده
اسـت .آخرین گزینه اقامت شـب مانی در جان پناه نزدیک قله اسـت
کـه مخصوص کوهنـوردان و حرفه ای هاسـت.

ساعت مچی کاسیو جی شاک کوهنوردی
مدل casio G-SHOCK GA-100

انواع اقامت

قیمت (به تومان)

ساری

هتل  4ستاره

 384هزار

ساری

بوم گردی کلبه لوکس

 400هزار

ساری

ویالی شخصی با ظرفیت  50نفر

 700تا  900هزار

ارفع ده

منازل اهالی

 70تا  100هزار

ارفع ده

امام زاده سام و الم

 50هزار

لذت تماشای «هیوالی زاگرس»
در گوشـه ای از اسـتان چهـار محـال و بختیـاری و در میـان کـوه هـای مرتفـع زاگـرس ،آبشـاری زیبا و با شـکوه به نام
آبشـار زرد لیمـه وجـود دارد .آبشـار زرد لیمـه یا بوینـه در انتهـای دره زرد لیمه یکی از عریض ترین آبشـارهای ایران
اسـت .گفتنی اسـت این آبشـار یکی از سرچشـمه های اصلی کارون نیز اسـت.

مسیر دسرتیس به این آبشار زیبا

در اسـتان چهـار محـال و بختیـاری بـه سـمت
شهرسـتان اردل بروید و از آن جا به سـمت غرب
و نزدیکـی مرزهای خوزسـتان (منطقـه دیناران)
تغییر مسـیر دهید .بعد از روسـتای گزسـتان به
سـمت دره زرد لیمه و آبشـار حرکت کنید .تمام
راه بـا تابلوهـای راهنمـا بـه خوبی نشـانه گذاری
شـده است.

چقدر پیاده روی در انتظارمان است؟

از روسـتای گزسـتان تا آبشـار چیزی به نام جاده وجود
نـدارد ،البتـه نـا گفته نماند کـه بعضی از افراد قسـمتی
از ایـن مسـیر را بـا نیسـان هـای آبی طی مـی کنند .اما
باالخـره زمانـی کـه وارد جنـگل مـی شـوید بایـد ادامه
مسـیر را پیـاده طـی کنیـد 15 .تـا  20کیلومتـر جنگل
نـوردی در انتظارتان اسـت.

وسایل مورد نیاز

از آن جایـی کـه منطقـه آبشـار بـه دور از آبـادی اسـت
و همچنیـن مسـیر جنـگل پیمایـی نسـبتا زیـادی را
در پیـش داریـد ،بهتـر اسـت حتمـا بـرای خودتـان آب
و غـذای کافـی برداریـد .بـه همـراه داشـتن یک دسـت
لبـاس اضافـی و کفـش های مخصـوص رودخانه نوردی
نیـز از دیگـر ملزومـات این سـفر اسـت.

جاهای دیدین نزدیک به آبشار

خریـد سـاعت کوهنـوردی شـاید بـرای خیلـی هـا یکـی از
فانتـزی هـای جدیـد گردشـگری باشـد کـه تـازه وارد ایـن
حـوزه شـده اسـت .امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه این سـاعت
هـا تـا اکنـون جان بسـیاری از طبیعـت گردان هـا را از مرگ
حتمـی نجـات داده انـد .پس اگر قصد سـفرهای ماجراجویانه
را داریـد بایـد حتمـا خودتـان یـا یکـی از همراهانتـان مجهز
بـه سـاعت کوهنـوردی باشـد .امـا چـه چیزی در این سـاعت
ها موجب شـده اسـت که داشـتن یک سـاعت کوهنوردی تا
ایـن حـد ضـروری بـه نظـر آیـد .در ادامه بـا بعضـی از مزایا و
امکانـات ایـن نـوع سـاعت ها آشـنا می شـوید.
نشـان دادن زمـان :ایـن سـاعت هـا مانند هر سـاعت دیگری،
اولین وظیفه شـان نشـان دادن دقیق زمان اسـت .اما سـاعت
کوهنـوردی زمـان باقـی مانـده تـا غـروب را نیـز نمایـش می
دهـد کـه ایـن موضـوع مـی توانـد در برنامـه ریـزی زمانی به
گردشـگران بسـیار کمک کند.
نشـان دادن دما :سـاعت های کوهنوردی کار دما سـنج را نیز
انجام می دهند .اگر سـاعت شـما ویژگی هوشـمند بودن نیز
دارد و بـه اینترنـت متصـل مـی شـود ،مـی توانـد حتی پیش
بینـی هـای هواشناسـی را با صدای هشـدار به شـما گوشـزد
کنـد .مثلا هشـدار بدهـد که تا نیم سـاعت دیگـر در منطقه
ای کـه بـه سـر مـی برید ،بـاران شـدیدی خواهد آمد.
نشـان دادن مـکان :بیشـتر سـاعت های کوهنـوردی مجهز به
سیسـتم  GPSهسـتند .بـه ایـن معنـا که آن هـا در هر زمان
مـی تواننـد نقطـه ای را کـه در آن جـا قـرار داریـد ،بـه شـما
نشـان دهنـد .البتـه ایـن موضـوع تـا زمانـی کارایـی دارد که
سـاعت شـما از پوشـش اینترنتی خارج نشـده باشـد .هر چند
در بیشـتر سـاعت هـا مسـیر و نقطـه ای کـه فـرد در آن جـا
قـرار دارد ،بـه صـورت لحظه به لحظه روی مـدار نمایش داده
مـی شـود و بـه محـض قطـع اینترنت فقـط این مـکان ها به
روز رسـانی نمـی شـودناگفته نمانـد کـه در نسـل جدیـد این
سـاعت هـا امـکان دانلـود نقشـه گردشـگری وجـود دارد و به
صـورت آفالیـن نیـز مـی توانـد به فرد گم شـده کمـک کند.
فرسـتادن پیـام کمـک :این سـاعت هـا قابلیت دیگـری دارند
کـه آن هـا را تبدیـل بـه یـک ناجی کرده اسـت .گردشـگران
در شـرایط سـخت مـی تواننـد بـه وسـیله سـاعت های شـان
پیـام کمـک به واحدهـای امداد و نجات منطقه ارسـال کنند.
ضمیمـه ایـن پیـام موقعیـت مکانـی فـرد گرفتـار نیز ارسـال
می شـود.
از امکانـات دیگرایـن سـاعت هـا مـی تـوان به تحمـل ضربات
محکـم ،ضـد آب بـودن ،داشـتن صفحـه درشـت بـا اعـداد
کامپیوتـری ،امـکان رویـت صفحـه در تاریکـی ،نشـان دادن
طـول ،عـرض و ارتفـاع جغرافیایـی ،داشـتن نمایشـگر میزان
ضربـان قلـب و میـزان کالـری سـوزانده شـده و همچنیـن
سیسـتم صوتـی بـرای اعالم سـاعت یا هر هشـدار دیگری که
مدنظر گردشـگر باشـد ،اشـاره کرد که کار با آن ها را بسـیار
راحـت و کاربـردی کرده اسـت.
نام محصول

فهرست هزینه های اقامت
برای  ۴نفر در ارفع گردی
شهر

یکساعت
همه فن حریف بخرید

اگـر بـه دیـدار آبشـار زرد لیمـه رفتیـد ،حتمـا بازدید از
پـل طبیعی خـدا آفریـن ،رودخانه بازفت ،چشـمه های
طبیعی ،ایل راه باسـتانی و سـنگ حجاری شـده  6هزار
سـاله را در برنامـه تان قـرار دهید.

ساعت وجی پی اس

 Garminمدل eTrex Touch 25

ساعت ورزشی گارمین مدل
Finix 5x 010-01733-33

ساعت مچی گام شمار ،ضربان قلب و کالری
سوز اسکمی مدل 1058
ساعت ورزشی پالر مدل V800

قیمت (تومان)
 110هزار
 3میلیون و  450هزار
 10میلیون و  118هزار
 750هزار
 5میلیون و 785هزار

